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1. Het belang van de beslissing in het hierboven afgedrukte arrest laat zich het beste toelichten aan de 

hand van een casus, die een sterk vereenvoudigde variatie vormt op de in deze zaak relevante feiten. 

Stel: de betrokkene maakt zich schuldig aan drie diefstallen met braak. Door middel van elk delict wordt 

een voordeel van € 1000 behaald, bestaande uit de verkoopopbrengst van de gestolen voorwerpen. De 

personen bij wie is ingebroken, lijden door het bezitsverlies elk voor € 2000 (materiële) schade. Twee 

benadeelden worden schadeloosgesteld door hun verzekeraar, waarbij die verzekeraar om praktische 

redenen geen aanleiding ziet voor het nemen van regres op de betrokkene. De andere benadeelde 

spreekt wel de betrokkene in rechte aan en ontvangt daardoor van hem het schadebedrag. Duidelijk is 

dat de betrokkene een voordeel van in totaal € 3000 heeft behaald en € 2000 aan schadevergoeding 

heeft voldaan. Op welk bedrag moet, gegeven de plicht om rekening te houden met in rechte toegeken-

de vorderingen van benadeelde derden (thans: artikel 36e lid 8 Sr; voorheen: artikel 36e lid 6 Sr), de 

betalingsverplichting dan worden gesteld? 

 

2. Twee benaderingen zijn hierbij mogelijk. De eerste zou de enkelvoudige benadering kunnen worden 

genoemd: per feit wordt op het bedrag van het voordeel in mindering gebracht het bedrag van de (in 

rechte toegekende) schadevergoeding. Dat betekent in het gegeven voorbeeld dat ten aanzien van één 

diefstal het voordeel kan worden weggestreept tegen het (hogere) schadebedrag, terwijl de betrokkene 

ten aanzien van de overige diefstallen tweemaal € 1000 aan voordeel heeft genoten. De betalingsver-

plichting komt daarmee op € 2000. Een andere benadering – die ik hier de cumulatieve benadering 

noem – houdt in dat op het totale bedrag van het genoten voordeel het totale bedrag van de schade-

vergoedingsverplichtingen in mindering wordt gebracht. In het voorbeeld: het voordeel is in totaal € 

3000, waarvan dan € 2000 wordt afgehaald, zodat een betalingsverplichting van € 1000 resteert. Voor 

welke benadering men kiest, maakt dus – zeker voor de betrokkene – nogal wat uit. 

 

3. De tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis verschaft helderheid over de vraag welke benadering 

moet worden gekozen. Men kan trachten om uit bepaalde zinsneden in artikel 36e Sr of de toelichting 

een aanwijzing te putten, maar dat leidt tot een hoogst speculatieve onderneming. In de literatuur 

wordt geen eensluidend standpunt ingenomen, zoals ook blijkt uit (onderdeel 13 van) de conclusie van 

A-G Hofstee, al opteert de meerderheid van de auteurs voor de enkelvoudige benadering. Ten gunste 

van die benadering kan worden aangevoerd dat aldus eenzelfde resultaat wordt bereikt als in de situatie 

waarin de betrokkene voor elk delict afzonderlijk zou zijn vervolgd, met dus telkens een ontnemingspro-

cedure waarin slechts één feit aan de orde zou zijn. Aangevoerd wordt ook dat de enkelvoudige benade-

ring voorkomt dat verhaalsmogelijkheden van benadeelden die ten tijde van de ontnemingsprocedure 

hun vordering nog niet geldend hebben gemaakt (en ook niet anderszins hun schade vergoed hebben 

gekregen of door middel van een schadevergoedingsmaatregel zullen krijgen), worden gefrustreerd (zie 



o.a. Keulen, Crimineel vermogen en strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 99-100 en De Hullu in 

zijn noot onder HR 11 april 2000, NJ 2000/590). Dat argument overtuigt niet onmiddellijk. Immers, ook 

bij toepassing van de cumulatieve benadering kunnen die benadeelden nog steeds hun rechten – langs 

civiele weg – uitoefenen ten aanzien van de betrokkene, terwijl de Staat juist met een – in vergelijking 

met de enkelvoudige benadering – lager bedrag als concurrente crediteur naast hen staat. Niettemin is 

het voor deze benadeelden gunstiger wanneer de betalingsverplichting hoger komt uit te vallen, omdat 

zij dan – na succesvolle tenuitvoerlegging door het openbaar ministerie – betere mogelijkheden hebben 

om via de procedure van artikel 577b lid 2 Sv aanspraak te maken op (een deel van) het geïncasseerde 

geld. 

 Bezien vanuit het perspectief van de betrokkene is, zoals al is aangestipt, de cumulatieve bena-

dering gunstiger. Het komt mij voor dat deze benadering – in combinatie met het zoveel samen nemen 

van de door de betrokkene begane strafbare feiten in één ontnemingsvordering – eigenlijk ook beter 

past bij de fundamentele gedachte die aan de ontnemingsmaatregel ten grondslag ligt, namelijk dat de 

betrokkene zoveel mogelijk wordt (terug)gebracht in de financiële toestand die zou hebben bestaan 

indien hij het strafbare feit of de strafbare feiten niet zou hebben begaan. In het hiervoor gegeven voor-

beeld wordt dit resultaat bereikt bij toepassing van de cumulatieve benadering. Van het totale voordeel 

van € 3000 blijft maar € 1000 over na betaling van € 2000 aan schadevergoeding. Wanneer toch een 

betalingsverplichting van € 2000 zou worden opgelegd, komt de betrokkene door de serie inbraken fei-

telijk in een financieel slechtere situatie dan wanneer hij die delicten niet zou hebben begaan. En dat 

komt dan bovenop de reeds, in de ‘gewone’ strafzaak, voor die inbraken opgelegde straf. 

 

4. In HR 23 maart 2004, NJ 2004/256 heeft de Hoge Raad ten aanzien van de in die zaak bestreden be-

slissing van het gerechtshof om de enkelvoudige benadering toe te passen, geoordeeld dat die beslissing 

niet getuigt van een onjuiste uitleg van (toen nog) artikel 36e lid 6 Sr. A-G Hofstee legt, in zijn conclusie 

in de hierboven afgedrukte zaak, dit arrest zo uit dat de Hoge Raad het zou toelaten dat de feitenrechter 

uitgaat van een enkelvoudige benadering, maar dat er tegelijkertijd geen dam wordt opgeworpen voor 

de toepassing van de cumulatieve benadering. De feitenrechter zou per geval een keuze kunnen maken. 

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in het hierboven afgedrukte arrest de op de cumulatieve benadering 

geënte beslissing van het gerechtshof aanmerkt als te zijn gebaseerd op een onjuiste uitleg van artikel 

36e lid 8 Sr, is van keuzevrijheid echter geen sprake.  

Wanneer men deze arresten in onderlinge samenhang beziet, is duidelijk dat naar het oordeel 

van de Hoge Raad artikel 36e lid 8 Sr noopt tot de enkelvoudige benadering. In het oog springt dan wel 

dat de Hoge Raad dit niet onomwonden zo formuleert. Wellicht wil de Hoge Raad een slag om de arm 

houden voor de situatie waarin het bedrag van het voordeel niet per feit afzonderlijk wordt berekend, 

maar er een berekeningsmethode wordt gekozen waarbij de onderliggende strafbare feiten niet of niet 

precies worden benoemd (vgl. onderdeel 23 van de conclusie van A-G Machielse voor HR 23 maart 

2004, NJ 2004/256). Te denken valt aan de vermogensvergelijking of de extrapolatiemethode. Inderdaad 

is dan een enkelvoudige benadering niet goed denkbaar. Bedacht dient daarbij wel te worden dat toe-

passing van artikel 36e lid 8 Sr alleen in aanmerking komt op het moment dat duidelijk is dat de schade 

voortvloeit uit hetzelfde feit als waaruit het voordeel is verkregen (vgl. daarover De ontnemingsmaatre-

gel, Den Haag: BJu 2001, p. 373-374). Die vaststelling is praktisch niet mogelijk indien de onderliggende 

feiten niet (behoeven te) worden vastgesteld. Daarom laat het zich eigenlijk niet goed denken, ook niet 



indien men van de cumulatieve benadering zou uitgaan, dat bij een (meer) abstracte methode van voor-

deelsberekening aanleiding bestaat voor het in mindering brengen van vorderingen van benadeelde 

derden. 

 

5. De Hoge Raad brengt in NJ 2004/256 noch in het hierboven afgedrukte arrest een inhoudelijke grond 

naar voren waarop zijn oordeel rust. Een verschil met NJ 2004/256 is wel dat de Hoge Raad nu ook ver-

wijst naar het arrest HR 11 april 2000, NJ 2000/590 m.nt. JdH. Geheel vanzelfsprekend is dat niet, omdat 

in NJ 2000/590 de kwestie van de keuze tussen de enkelvoudige en de cumulatieve benadering niet aan 

de orde was. De enkelvoudige benadering laat zich evenwel goed inpassen in het daarin geformuleerde 

algemene criterium, op grond waarvan toepassing van artikel 36e lid 8 Sr alleen in aanmerking komt 

‘indien en voor zover’ tegenover de schade een daarmee corresponderend voordeel staat. Dat criterium 

laat zich immers zo lezen dat het in mindering brengen van een vordering hooguit kan geschieden tot 

het bedrag van het voordeel dat uit het onderliggende feit is verkregen (en dus niet van het gezamenlij-

ke voordeel uit alle in de ontnemingsvordering betrokken feiten).  

De beperkte reikwijdte van het voorschrift van artikel 36e lid 8 Sr die reeds was ontstaan door 

het in NJ 2000/590 geformuleerde criterium, krijgt met het hierboven afgedrukte arrest nog meer ac-

cent. Maar hoe zit het dan met de eerder genoemde fundamentele gedachte van rechtsherstel vanuit 

de betrokkene? Is die gedachte nu volledig uit beeld verdwenen? Waar de Hoge Raad zich in het hierbo-

ven afgedrukte arrest (en ook andere uitspraken) niet over uitlaat, is de betekenis van de algemene ma-

tigingsbevoegdheid die de rechter in de ontnemingsprocedure op artikel 36e lid 5 Sr toekomt. Wanneer 

de rechter van oordeel is dat de betalingsverplichting waartoe hij zou komen met de enkelvoudige toe-

passing van artikel 36e lid 8 Sr, in de concrete omstandigheden werkelijk niet passend – want te zwaar – 

moet worden geacht, kan hij langs de band van artikel 36e lid 5 Sr tot een verdergaande matiging ko-

men. Die algemene matigingsbevoegdheid kan aldus werken als een ‘noodklep’, om te voorkomen dat 

de ontnemingsmaatregel tot een onevenredig zware sanctie verwordt. Verlangd mag overigens wel 

worden, wanneer de rechter van deze mogelijkheid gebruik maakt, dat hij goed motiveert waarom die 

verdergaande matiging – in het licht van de specifieke omstandigheden van het voorliggende geval – is 

geboden. 

 

6. Enigszins terzijde kan er op worden gewezen dat binnenkort het toepassingsbereik van artikel 36e lid 

8 Sr ook langs een andere lijn wordt ingeperkt. Thans ziet dit voorschrift op ‘aan benadeelde derden in 

rechte toegekende vorderingen’. In de rechtspraak wordt dat zo uitgelegd dat het bedrag van een vor-

dering reeds in mindering kan worden gebracht wanneer de omvang en legitimiteit daarvan voldoende 

vaststaan. Niet vereist is dat de desbetreffende vordering al is voldaan en het bedrag van de schadever-

goeding dus daadwerkelijk door de betrokkene is betaald. Op dit onderdeel wordt de wet gewijzigd (Stb. 

2013, 278). Vanaf 1 januari 2014 bepaalt artikel 36e lid 8 Sr dat in rechte toegekende vorderingen (als-

mede de betalingsverplichting die uit de schadevergoedingsmaatregel voortvloeit) alleen in mindering 

worden gebracht wanneer deze zijn voldaan. Aan deze wijziging ligt de gedachte ten grondslag – althans 

daarop komen de in Kamerstukken II 2012/13, 33 295, nr. 8 genoemde argumenten neer – dat het voor 

benadeelden derden gunstiger is wanneer de uit de ontnemingsmaatregel voortvloeiende betalingsver-

plichting niet wordt verminderd, tenzij de betrokkene daadwerkelijk – en volledig – aan de schadever-

goedingsverplichting heeft voldaan. Na tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel zal het openbaar 



ministerie – in lijn met de Aanwijzing executie (Stcrt. 2013, 5107) – namelijk de opbrengst zoveel moge-

lijk ten goede kunnen doen komen van die benadeelden, zodat dezen in principe niet zelf in actie hoe-

ven te komen of kunnen volstaan met een verzoek op grond van artikel 577b lid 2 Sv. Zie over deze wij-

ziging nader de bijdrage van Simmelink in: Het roer recht (liber amicorum Vellinga en Vellinga-

Schootstra, Zutphen: Paris 2013.  


